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GS 216: Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden til dagens møde blev godkendt med bemærkning om, at referat skal på 
greve.dk inden næste møde, og at hjemmesiden opdateres med medlemmer i 
Greve Seniorråd. 
 

GS 217: Godkendelse af referat  
Referatet af mødet i Greve Seniorråd til den 21. september 2020 blev godkendt.  
 

GS 218: Nyt rådsmedlem  
Suppleant Børge Steinmetz er indtrådt som medlem af Greve Seniorråd, i stedet 
for Flemming Vahlgreen.  
 
Børge Steinmetz præsenterede sig for de øvrige rådsmedlemmer. Børge har i sit 
arbejdsliv gennem ansættelse i Movia beskæftiget sig med trafik og 
trafikplanlægning. I forhold til seniorrådets arbejde, har Børge en fortsat interesse 
i trafikplanlægning, herunder fremkommelighed for ældre borgere.  
 

GS 219: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets dagsorden til mødet den 
21. oktober 2020  
Martin N. Rasmussen orienterede om sager på dagsordenen til mødet i Social-, 
Sundheds- og Psykiatriudvalget den 21. oktober 2020.  
 
SSPU 1: Godkendelse af dagsorden 
Ingen bemærkninger. 
 
SSPU 2:  Frivillighedspris 2020 og afholdelse af Dialogmøde i 1. halvår 2021 
Lukket punkt.  
 
SSPU 3: Strategi for nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og 
hjemmesygeplejen 
Et lavt sygefravær er en vigtig forudsætning for en god ældrepleje. Navnlig 
situationen omkring virksomhedsoverdragelsen fra Attendo til Greve Kommunes 
hjemmepleje udgår en sårbar situation i forhold til sygefravær i den nye 
hjemmeplejegruppe. Greve Seniorråd finder derfor strategien god og de 
indsatser, der er planlagt i projektet, relevante i forhold til at opnå formålet med 
at nedbringe sygefraværet.  
 
Seniorrådet finder det endvidere positivt, at projektet inddrager medarbejderne i 
egen planlægning af arbejdsdagen. Det er seniorrådets erfaring, at dette 
medvirker til et godt arbejdsmiljø.  
 
Seniorrådet foretrækker, at der i ældres situation tales om muligheder for at blive 
længst muligt i egnet hjem, og ikke eget hjem. Eget hjem kan gøres egnet. Andre 
gange er et nyt hjem, fx en ældrebolig eller en senioregnet bolig, bedre egnet end 
det hjem, den ældre bor i nu. Formuleringen egnet hjem dækker dermed bedre, i 
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forhold til opfyldelse af målet om at ældre skal leve længst muligt uafhængigt af 
hjælp.  
 
Seniorrådet ønsker i øvrigt Center for Sundhed & Pleje held og lykke med 
projektet og ønsker at følge projektets fremdrift fremover.   
  
SSPU 3: Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b 
Greve Seniorråd mener, at det er godt, at det blev muligt for kommuner at udlåne 
hjælpemidler midlertidigt. Seniorrådet mener, at nogle af sagsbehandlingstiderne 
er for lange, fx hjælp til aflastning eller boligindretning.   
 
SSPU 4: Sagsbehandlingstider på sagsområde for hjælpemidler § 113b 
Ingen bemærkninger.  
 
SSPU 5: Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 
2021-2022 
Ingen bemærkninger.  
 
SSPU 6: Anvendelse af midler fra Sundhedsfremmepuljen i 2020 
Sagen blev taget til efterretning.  
 
SSPU 7: Orientering fra formanden/gensidig orientering 
-  
  
SSPU 8: Huskeliste og orientering fra administrationen 
Ingen bemærkninger.  
  
SSPU 9: Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget - Kalender 2020 og 2021 
Kalenderen blev taget til efterretning.  
 

GS 220: Forebyggelse af forråelse i ældreplejen  
Greve Seniorråd bad på mødet den 21. september 2020 administrationen om en 
redegørelse for, hvilke initiativer der gøres for at hindre forråelse i ældreplejen. 
Administrationen har udarbejdet et notat, som Greve Seniorråd modtog inden 
mødet.  
 
På mødet drøftede Greve Seniorråd administrationens redegørelse. Efterfølgende 
drøftelsen besluttede seniorrådet at tage redegørelsen til efterretning.  
 
Greve Seniorråd opfordrer Center for Sundhed & Pleje til at inddrage 
plejecenterrådene, hvor de pårørende er repræsenteret, i det forebyggende 
arbejde.  
 
Seniorrådet mener i øvrigt, at plejecenterrådene som platform for inddragelse af 
beboere på plejecentrene og deres pårørende i udgangspunktet er tilstrækkeligt. 
Det er således mere et spørgsmål om at få plejecenterrådene til at fungere mere 
optimalt, end om plejecentre skal fortsat skal have råd eller bestyrelser. 
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Seniorrådet imødeser mulighed for at kommentere på en kommende sag om 
muligheden for at nedsætte bestyrelser for plejecentre.  
 

GS 221: Forhøring på kommuneplanændring for Hundige Øst  
Greve Seniorråd afgav høringssvar til forslag om ændring af kommuneplan for 
byudviklingsområde i Hundige Øst.  
 
Nyt boligbyggeri for ældre er godt 
Greve Seniorråd bifalder planer, der har til formål at fremskynde og opføre 
boligbyggeri for ældre og seniorer. Byggeri, som fremmer fraflytning af fx 
parcelhuse til boliger af passende størrelse, med passende indretning til borgere 
med funktionsnedsættelse, opfylder målsætningen om flest mulige borgere i 
egnet hjem. Samtidig giver ledige parcelhuse mulighed for en ny generation af 
indbyggere i Greve Kommune og dermed kommunens fortsatte udvikling.  
 
Bekymringer i forhold til parkering 
I den konkrete kommuneplan for Hundige Øst ser seniorrådet dog nogle 
bekymrende tendenser omkring parkeringsforhold. En nedsat parkeringsnorm 
generelt for nyt byggeri i området kan betyde for få parkeringspladser for de 
kommende beboere. Forringelse af parkeringsforhold for s-pendlere ved Hundige 
Station kan gøre de ellers gode s-togsforbindelser mindre attraktive for pendlere, 
hvilket er problematisk. Især byggeri som egner sig til ældre og seniorer – den 
boligform er der i høj grad brug for.  
 
Greve Seniorråds bemærkninger til kommuneplanen fremsendes til Center for 
Teknik & Miljø som høringssvar.  
 
Greve Seniorråd ønsker en nærmere gennemgang af planerne for området, når 
planlægningsfasen bliver mere konkret.   
 

GS 222: Meddelelser  
 
Meddelelser fra formanden  
Seniorrådets repræsentant i rådgivende panel for det nye plejehjem i Tune 
Formand Hjørdis Steinmetz meddelte, at Palle Jacobsen er udpeget som Greve 
Seniorråds repræsentant til det panel, der skal rådgive Greve Kommune i 
planlægningsfasen for det nye plejehjem i Tune. Leif Dahl Larsen bliver suppleant 
for Palle Jacobsen.  
 

Udskydelse af julefrokost til foråret 2021  

Grundet situationen omkring coronavirus, udsætter Greve Seniorråd årets 
julefrokost til det er trygt og forsvarligt at afholde den.  

 

Kontaktpersoner til fagudvalg, råd og plejecentre  
Efter tiltrædelse af de to nye medlemmer af Greve Seniorråd, Leif Dahl Larsen og 
Børge Steinmetz, skal seniorrådets kontaktpersoner overfor de politiske udvalg, 
øvrige råd og plejecentre i Greve Kommune opdateres.  
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Følgende medlemmer bestrider herefter følgende poster:  
 
Kontaktpersoner overfor de politiske udvalg: 

 Byråd og Økonomiudvalget: Formand Hjørdis Steinmetz 

 Plan- og Udviklingsudvalget: Palle Jacobsen 

 Trafik- og Miljøudvalget: Elo Knudsen 

 Skole- og Børnevalget: Freddy Aldenborg  

 Kultur- og Fritidsudvalget: Leif Dahl Larsen 

 Integrations- og Beskæftigelsesudvalget: Børge Steinmetz 

 Trafiksikkerhedsrådet: Børge Steinmetz (Elo Knudsen som suppleant) 

 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget: alle  
 
Kontaktpersoner overfor plejecentre og hjemmepleje 

 Rehabiliteringscentret Hedebo: Elo Knudsen 
 Strandcentret Plejecenter: Hjørdis Steinmetz 
 Langagergård Plejecenter: Knud Bloksgaard 
 Lokalcentret Møllehøj: Palle Jacobsen 
 Nældebjerg Plejecenter: Freddy Aldenborg 
 Altiden Omsorg: Knud Bloksgaard 
 Greve Kommunes hjemmepleje: Leif Dahl Larsen 

 
Kontaktpersoner overfor øvrige råd mv.  

o Regionsældrerådet: Elo Knudsen og Palle Jacobsen  
o Danske Ældreråd: Hjørdis Steinmetz 

 
Den opdaterede oversigt sendes ud til ledere af plejecentre og 
hjemmeplejegrupper/-leverandør i Greve Kommune. Kontaktdetaljer til 
centerledere og gruppeledere fremsendes til seniorrådets medlemmer.  
 
Orientering fra kontaktpersonerne til de politiske udvalg  
Ingen indlæg under punktet.  
 
Orientering fra kontaktpersonerne til plejecentrene  
Freddy Aldenborg orienterede om Nældebjerg Plejecenters 20 års fødselsdag den 
1. november 2020. Desværre i en noget reduceret udgave grundet situationen 
omkring coronavirus. Der holdes kun fødselsdag for beboerne.  
 
Knud Bloksgaard orienterede om Forenede Cares retningslinjer for afholdelse af 
aktiviteter på Langagergård Plejecenter.  
 
Leder af Sundhed & Stab, Jacob Fog Topp orienterede om de retningslinjer til 
begrænsning af spredning af COVID-19, der i øjeblikket gælder for alle plejecentre 
og hvordan pårørendes besøg er påvirket af dette.  
 
I forlængelse af orienteringen spurgte Greve Seniorråd til retningslinjernes 
betydning for afholdelse af møder i plejecenterrådene. Centerchef Martin N. 
Rasmussen orienterer om dette pr. mail til seniorrådets medlemmer.  
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Seniorrådet spurgte endvidere om Greve Kommunes idrætsanlæg kan åbnes for 
de borgere, der normalt benytter til af plejecentrenes tilbud om åben træning. 
Også på dette område, følger Greve Kommune myndighedernes retningslinjer. 
Centerchef Martin N. Rasmussen orienterer om retningslinjerne på dette område 
og tilhørende begrænsninger for åben træning pr. mail til seniorrådets 
medlemmer. 
 
Meddelelser fra Danske Ældreråd  
Palle Jacobsen deltager som Greve Seniorråds repræsentant på Danske Ældreråds 
temadag d. 20/11-20.  
 
Øvrige medlemmer fra seniorrådet har meldt afbud til temadagen.  
 
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference d. 24/11-20 er aflyst.  
 
Meddelelser fra Regionsældrerådet  
Seniorrådets repræsentant i Regionsældrerådet, Elo Knudsen, orienteres om 
regionsældrerådets besøg på Præhospitalt Center i Næstved.  
Til det næste møde i Regionsældrerådet den 4. november 2020 deltager Elo 
Knudsen, Palle Jacobsen og Leif Dahl Larsen.  
 
Center for Sundhed & Pleje orienterer  
Ingen indlæg under punktet.  
 
Meddelelser fra de enkelte seniorrådsmedlemmer  
Ingen indlæg under punktet.  
 

GS 223: Eventuelt 
Palle Jacobsen gjorde opmærksomhed på, at der på apoteket kan hentes et 
badge, som opfordrer omgivelserne til at holde sikker smitteafstand til personer, 
der er udsatte i forhold til smitte med COVID-19. Greve Seniorråd opfordrer alle 
udsatte ældre til at gøre dette.  

 


